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Winternachtopvang verhuist naar Prinsenhof

De winternachtopvang voor dak- en thuislozen verhuist naar het opvangcentrum

Klemenswerk in het Prinsenhof 141. De vroegere locatie, het voormalige

Stadslabo, wordt sinds 1 september 2019 gebruikt als tijdelijke locatie door

basisschool De Triangel, IBO Sleepken en Kinderdagverblijf ‘t Sleepken.

 

De winternachtopvang zal de komende jaren georganiseerd worden in het voormalige

opvangcentrum voor thuisloze mannen Klemenswerk van CAW Oost-Vlaanderen in het

Prinsenhof 141. De nieuwe locatie komt er na de preventieve evacuatie van een schoolgebouw in

de Sleepstraat in april. Basisschool De Triangel en kinderdagverblijf ’t Sleepken vinden 2 jaar

onderdak in het voormalige stadslabo naast het Baudelopark, waar de winternachtopvang de

voorgaande jaren werd georganiseerd.
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105 bedden verzekerd 

Om de ergste noden tijdens de koudste winterdagen te kunnen opvangen, breidt het aanbod

nachtopvang voor dak- en thuislozen tijdens de winterperiode jaarlijks uit met 40 bedden. Door

de herlokalisatie wordt de capaciteit van 105 bedden gegarandeerd.

'In Gent laten we niemand in de kou staan. Samen met onze partners zetten
we elke winter alles op alles om voor elke Gentse dakloze 's nachts een bed te
voorzien. Dat blijven we garanderen.'
— Rudy Coddens, schepen van Sociaal beleid en Armoedebestrijding

Om de 40 extra plaatsen te kunnen voorzien, worden 18 kamers van 2 tot 3 personen

klaargemaakt. Om de accommodatie geschikt te maken, worden brandveiligheidswerken

uitgevoerd en enkele aanpassingswerken, waaronder optimalisatie van het sanitair. In de

toekomst zal het voormalige Stadslabo in het Baudelopark vervangen worden door een

nieuwbouw, waar onder andere een permanente plek voor de winternachtopvang is voorzien.

Opnieuw aparte opvang voor gezinnen

Naast de extra bedden voor de winternachtopvang, organiseert de Stad Gent ook een

nachtopvang voor gezinnen. Deze vindt momenteel onderdak op de locatie Prinsenhof. Tijdens

de wintermaanden moet hij verhuizen, daarvoor wordt nog gezocht naar een geschikte locatie.

 

De winteropvang zal dit jaar opnieuw vervroegd van start gaan - op 18 november 2019, in plaats

van begin december - en is voorzien tot 29 maart 2020.

Contact

Laurens Teerlinck, kabinet schepen Rudy Coddens, gsm 0484 68 12 59, e-mail

laurens.teerlinck@stad.gent
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Rudy Coddens
Schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info
via www.stad.gent.

Annelies Storms
Schepen van Feesten en Evenementen, Facility Management, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.storms@stad.gent
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